


O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 

a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.    
b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.    
c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.    
d) Os íons             e              provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas.    
e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro 

delas.    

17. (ENEM 2017) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o
salgamento, adição de cloreto de sódio historicamente utilizado por
tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e
peixe.

(NaC ),

N a  C 

[E]
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18. (Enem 2017) Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu
depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado
com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de
explosivos. A partir daí as fábricas de munição foram adaptadas para começar a
produzir fertilizantes tendo como componente principal os nitratos.

SOUZA, F. A. Agricultura natural/orgânica como instrumento de fixação biológica e manutenção do nitrogênio no solo: um modelo
sustentável de MDL. Disponível em: www.planetaorganico.com.br. Acesso em: 17 jul. 2015 (adaptado).
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No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal 
componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de 

a) nitratação.    
b) nitrosação.    
c) amonificação.    
d) desnitrificação.    
e) fixação biológica do N2 - [A]
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19. (ENEM 2017) Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos
golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois
passam toda a sua vida – cerca de 30 anos – na mesma região. Além disso, a espécie
acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros
animais da sua cadeia alimentar.

MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br.
Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).
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Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas 
substâncias porque

a) são animais herbívoros.   
b) são animais detritívoros.    
c) são animais de grande porte.    
d) digerem o alimento lentamente.   
e) estão no topo da cadeia alimentar.    

[E]
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20. (ENEM 2017) O fenômeno da piracema (subida do rio) é um
importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies
de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e
ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a
reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a
construção de barragens, interferem na reprodução desses animais.
MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: http://futurambiental.com. Acesso
em: 10 maio 2013 (adaptado).

Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a)
a) percurso da migração.
b) longevidade dos indivíduos.
c) disponibilidade de alimentos.
d) período de migração da espécie.
e) número de espécies de peixes no local.

[A]
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21. (ENEM 2017) Para se adequar às normas ambientais atuais, as
construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de
materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses
materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de
revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas,
preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas
de piso feitos de concreto.
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A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de 
evitar, no solo a 

a) impermeabilização.    
b) diminuição da temperatura.    
c) acumulação de matéria orgânica.    
d) alteração do pH.    
e) salinização.    

[A]
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